ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL BANAT-VEST
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Dotarea serviciului voluntar pentru situații de
urgență al orașului Jimbolia, județul Timiș cu
un utilaj multifuncțional mobil tip nacelă de
intervenție la înălțime

Descrierea
proiectului

• Prin prezentul proiect s-a achiziționat un utilaj
multifuncțional mobil de tip nacelă
de
intervenție la înălțime, ca urmare a lipsei unor
dotări corespunzătoare pentru Serviciul Voluntar
pentru Situații de Urgență Jimbolia, din dorința
de scurtare a timpilor de intervenție în caz de
urgență, precum și a diversificării tipurilor de
intervenții la situații de urgență.

Obiective

• Dezvoltarea infrastructurii locale la scara mica,
prin cresterea gradului de inzestrare tehnica a
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
din Orasul Jimbolia
•Imbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă
in orasul Jimbolia, asigurând creşterea gradului
de siguranta si confort al populatiei

Rezultate

•Imbunatatirea sigurantei publice pentru
locuitorii orasului, prin achizitionarea unui
echipament specializat in prevenirea si
combaterea situatiilor de urgenta si dezastrelor
naturale, avand ca efect cresterea calitatii vietii

Lecții
învățate/
recomandări

• Conștinetizarea beneficiarului că, accesarea
fondurilor europene disponiblile în SDL
antrenează nu numai resurse financiare,
materiale și umane ci și un necesar și evident
proces de perfecționare a managementului
public și de continuare a reformei în
Administrația publică.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
Orașul Jimbolia

Localizarea proiectului:
Orașul Jimbolia

Domeniul de intervenție 6B
Încurajarea dezvoltării
locale în zonele rurale

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305: 20

Valoarea finanțării
nerambursabile
64.088,83 Euro

Valoarea contribuției
private: 1313,00 Euro

Perioada de implementare a
proiectului: 12 luni
Date de contact
Orașul Jimbolia
Strada T. Vladimirescu nr.
81, Tel: 0256360770

Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
Informaţiile din prezentul Ghid nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid se va realiza în mod gratuit şi
doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
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